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“Els nostres objectius són tres: l’exclusivitat,  
la privacitat i la personalització dels serveis”

S 
ituat al Pla de l’Estany, i enmig 
de la natura, l’Hotel Casa Ana-
maria és un hotel amb encant 
que disposa de 25 habitacions 

distribuïdes en tres allotjaments dife-
rents: l’Hotel, la Masia de Casa Ana-
maria i la Caseta de Casa Anamaria.

-¿Què defineix a l’Hotel Casa 
Anamaria?
El seu edifici principal disposa de 16 ha-
bitacions, inaugurades l’any 2014 i que han 

https://www.hotelcasanamaria.com/ca

estat decorades amb elegància, destacant 
també les seves vistes a l’entorn natural que 
ens envolta. Per la seva banda, la Masia de 
Casa Anamaria ha estat reformada respectant 
l’arquitectura original de les cases tradicio-
nals catalanes i s’ha convertit en dos aparta-
ments independents que es poden llogar de 
forma íntegra. Tenim també la Caseta de Casa 
Anamaria, independent a la resta i ideal per 
famílies.

-Per tant, ¿es pot reservar des 
d’una habitació fins a tot el 
complex sencer?
Sempre en funció del nombre de per-
sones i de les necessitats es pot llogar una 
habitació per passar uns dies de relax fins a 

totes les instal·lacions per a una boda, una 
reunió d’empresa o qualsevol altre tipus 
d’esdeveniment. Per exemple, ara estan molt 
de moda els casaments que duren tot un 
cap de setmana i comprenen diferents tipus 
de celebracions, des d’un sopar íntim per a la 
família, a un brunch el dia després de la bo-
da. En tot cas, els nostres objectius són tres: 
l’exclusivitat, la privacitat i el silenci.

-¿Quins paquets ofereix l’Hotel 
per passar un dia a les vostres 
instal·lacions?
Comptem amb paquets familiars que inclouen 
activitats com gimcanes per a pares i fills durant 
el dia o fins i tot de 24 hores per passar aquí la 
nit, així com el paquet empresa per aquelles 
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companyies que volen venir a gaudir de Casa 
Anamaria. En paral·lel, disposem d’un pack relax 
o d’spa amb una llarga carta de massatges, que 
completem aquest estiu amb activitats com pi-
lates, ioga, hipopressius o aiguagim obertes tant 
a clients de l’hotel com a externs.

-I de cara al setembre amplieu la 
vostra oferta amb programes de 
salut.
Sí. Passat l’estiu tindrem disponibles progra-
mes de salut de tres, cinc o set dies per als 
clients que vulguin venir a fer una desintoxica-
ció general i portar una vida més sana. 

Cristina Masferrer,  
Directora de l’Hotel Casa Anamaria

Un entorn natural per gaudir

El fet d’estar situat enmig d’un entorn na-
tural de gran bellesa, permet als clients 
de l’Hotel Casa Anamaria practicar nom-
broses activitats a l’aire lliure, anar amb 
kayak pel riu Ter pel riu Ter o l'Estany de 
Banyoles, volar amb globus o visitar una 
granja de formatges artesans, a més de 
gaudir dels llocs d’interès de la zona de 
Girona i la Costa Brava. “Estem a només 
vint minuts de la platja i a prop de Girona, 
així que els clients valoren molt la nostra 
privilegiada situació, més tranquil·la i sense 
aglomeracions”, explica Cristina Masferrer.

Cuina amb productes  
de proximitat i km.0

El Restaurant Casa Anamaria basa la 
seva carta en plats tant de la cuina ca-
talana com occitana, sempre a partir de 
productes de km0 del seu propi hort 
o de la zona. “A la nit disposem d’una 
terrassa de vidre des de la que es pot 
sopar tot contemplant les estrelles i els 
clients que vulguin un servei més infor-
mal poden optar per la nostra Pool Bar”, 
afegeix Masferrer. Si bé ja s’organitzen 
cates de vins, de cara al setembre també 
l’Hotel col·laborarà amb xefs de prestigi.


